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(สําเนา)
ประกาศ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
เรื่อง การจัดสรรทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูก ลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่อการใชประโยชน
โดยเครือขายวิจัยภูมิภาค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. ผูใหทุน : สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๒. ความเปนมา
สํา นั ก งานการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.) ไดม อบหมายให ก องประเมิ น ผลและจั ด การความรู ก ารวิ จั ย
ขับ เคลื่ อนและผลั กดั น การใช ป ระโยชน ผ ลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนสั ง คม โดยมุ ง เน น การขยาย
ผลการถ า ยทอดองค ค วามรู เทคโนโลยี จ ากผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมสู ก ลุ ม เป า หมายในพื้ น ที่ เ พื่ อ การ
ใช ป ระโยชน ทั้ ง นี้ เครื อ ข า ยวิ จั ย ภู มิ ภ าคซึ่ ง ประกอบด ว ยหน ว ยงานภาคี เ ครื อ ข า ยในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
และยั ง ทราบป ญ หาสํา คั ญ เร ง ด ว นของพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามพร อ มขององค ค วามรู จ ากผลงานวิ จั ย ใน
พื้ น ที่ ที่ ส ามารถนํา มาจั ด การขยายผลเพื่ อ ใชแ ก ป ญ หาในพื้ น ที่ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จึ ง เป น หน ว ยงานที่ มี ค วามเหมาะสมในการนํา องค ค วามรู จ ากการวิ จั ย เพื่ อ ถ า ยทอดสู ผู ใ ช ป ระโยชน ใ น
พื้น ที่ได อย างมีศักยภาพ โดยใช ฐานความรูจากการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนําสูการใชประโยชนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง พัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และอยู
ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใช และสรางความรวมมือในการขยายผลองคความรูการวิจัย
ใหมีความเขมแข็งและครอบคลุมทุกเครือขาย
๓. คําสําคัญ
เครือขาย หมายถึง กลุมหนวยงานหรือกลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคและภารกิจ
รว มกัน มีส มาชิ กและรูป แบบของการจั ดการภายในที่ชั ด เจน ลั กษณะเครื อขายอาจเป นเครือขายภู มิภ าค
เครือขายประเภทหนวยงาน เครือขายภาคสวน (เชน อุตสาหกรรม) เครือขายประเภทเนื้อหา (เชน เครือขาย
วิจัยขาว) เครือขายจังหวัด เปนตน
๔. ขอบขายการใหทุนทํากิจกรรม
๔.๑ มีขอบเขตในการสนับสนุนในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area based) ดาน Smart Farming ซึ่งเปนพืช
ผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจสําคัญเรงดวนของพื้นที่ (แตไมใชการทําวิจัย)
ก. การสรุปองคความรูที่มีความชัดเจน เขาใจงาย และพรอมนําไปถายทอด
ข. การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี โดยใชวิธีการที่มีประสิทธิผลสําหรับใหกลุมเปาหมาย
เขาใจและนําไปใชประโยชนตอไดอยางเปนรูปธรรม
ค. การขยายผลและการถายทอดองคความรู/เทคโนโลยี
ง. การสรางวิทยากรถายทอดตอในพื้นที่
จ. การรายงานผลสําเร็จในเชิงรายได/คุณภาพชีวิต
๔.๒ มุงเนนประเด็นเนื้อหาดาน Smart Farming
๔.๓ มุงเนนประโยชนในวงกวางสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนประชาชน หรือพื้นที/่ ชุมชน
๔.๔ สามารถเสนอโครงการที่เปนการพัฒนานโยบายของพื้นที่/ชุมชน โดยการขยายผลองคความรูและ
ถายทอดองคความรู
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๔.๕ ให เ ครื อขายวิจั ย ภู มิภ าคบริ ห ารจัด การประสิ ทธิ ผ ลของโครงการโดยที่เครื อขายวิ จั ย ภู มิภ าค
กลั่นกรองขอเสนอโครงการ รายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณกอนการพิจารณาของ วช.
๔.๖ ใหเครือขายวิจัยภูมิภาคมีบทบาทในการสรางใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่จังหวัด
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หนวยงานพัฒนาและสงเสริมการเกษตร โดยการรวมเปนผูสนับสนุน/
ผูรวมโครงการตั้งแตระยะเริ่มตน
๔.๗ ใหระบุกลุมเปาหมาย/พื้นที่ที่รับการถายทอดใหสอดคลองกับวิธีการ/รูปแบบการดําเนินงานของ
โครงการถายทอดเทคโนโลยีฯ ในจํานวนที่เหมาะสมที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบได และ/หรือพื้นที่เกษตรแปลง
ใหญ
๔.๘ มีการสงผลสําเร็จในเชิงการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต รายได และ/หรือคุณภาพชีวิต เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการและใหผลสําเร็จพรอมตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สะทอนผลผลิตและรายไดของเกษตรกร
๔.๙ ใหเครือขายวิจัยภูมิภาคเสนอโครงการในขอบเขตดังกลาวมายังคณะกรรมการที่ วช. ภายใน
วงเงินงบประมาณ ๑ ลานบาท จํานวน ๑ โครงการ
๔.๑๐ ให มี ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (อปท.)
หนวยงานพัฒนาและสงเสริมการเกษตร โดยการรวมเปนหนวยงานดําเนินการและสนับสนุนในโครงการตั้งแต
ระยะเริ่มตน
๔.๑๐ ใหมีการสรางศักยภาพในพื้นที่ โดยพัฒนาความรูความสามารถของผูนําชุมชนและเจาหนาที่
หนวยงานในพื้นที่ใหสามารถถายทอดองคความรูตอไปไดอยางยั่งยืน
๔.๑๒ ใหจัดทําองคความรูในรูปแบบสื่อดิจิทัล เชน วีดีโอคลิป เพื่อใหนักวิจัยเผยแพรในวงกวางทางสื่อ
ออนไลนและชองทางเผยแพรของ วช. เชน Explore
๕. วัตถุประสงค
เพื่อนําองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ที่เปนประโยชนความรูการวิจัยไปถายทอด
ขยายผลสูกลุมเปาหมายในพื้นที่อยางกวางขวางและเปนรูปธรรม
๖. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอขอรับทุนการทํากิจกรรม
๖.๑ เปนโครงการ/กิจกรรมทีอ่ ยูในการกํากับดูแลและบริหารของเครือขายวิจัยภูมิภาค
๖.๒ เปนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมขององคความรูจากการวิจัยที่ไดมีการสะสม
องคความรู ประมวล วิเคราะห สังเคราะห เพื่อนําไปถายทอด/ขยายผล หรือ เปนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให
เห็นถึงความพรอมของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่ผานกระบวนการพัฒนา/ทดลอง/ประเมินประสิทธิภาพแลววา
มีความพรอมตอการนําไปถายทอด/ขยายผล
๖.๓ เปนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ไปเผยแพร (ถายทอด
เทคโนโลยี จัดนิทรรศการ จัดอบรมสัมมนา สื่อประชาสัมพันธ จัดทําเว็บไซตเผยแพร จัดตั้งศูนยเรียนรู ฯลฯ)
ใหแกบุคลากร/เจาหนาที่ของหนวยงาน องคกร หรือกลุมเปาหมายระดับผูนําในพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่นที่สามารถ
ตอยอด ขยายผล และขับเคลื่อนองคความรู เทคโนโลยีเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๖.๔ เปนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงใหเห็นไดวาองคความรู เทคโนโลยีที่จะเผยแพรใหแกกลุมเปาหมาย
สามารถใชงานไดจริง และสามารถพัฒนาใหยั่งยืนตอไปได
๖.๕ เปนโครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณในการดําเนินการไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน
๑ โครงการ
๖.๖ เปนโครงการ/กิจกรรมที่มีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน ๘ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
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๖.๗ เปนโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนชัดเจน โดยจะตองมีกระบวนการและ
หลักฐานแสดงใหเห็นถึงการไดมาซึ่งความตองการเทคโนโลยีนั้นๆ ของกลุมเปาหมายที่เขารับการถายทอดฯ
และสามารถบูร ณาการไปสูการตลาด/การลดตน ทุน /การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต /การเพิ่มรายได เชน
แบบสํารวจความตองการ จดหมายแสดงความตองการ หรือเอกสารอื่นๆ
- กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน ไดแก เครือขายที่เขารว มกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
ถายทอดขยายผลเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมายในพื้นที่
- กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม ไดแก ผูทอี่ ยูในภาคการผลิต ชุมชน องคกรที่ไดรับประโยชน
จากความรูและการถายทอด
๖.๘ เปนโครงการ/กิจกรรมในเชิง Area based และประเด็นเดียวกัน คือ Smart Farming ซึ่งเปน
พืชผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจที่สําคัญเรงดวนของพื้นที่ และสอดคลองกับจุดมุงเนนของจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
๗. ผลผลิตของโครงการ
๗.๑ เครือขายการวิจัยมีกระบวนการจัดการความรูการวิจัยที่เปนประโยชนกับพื้นที่
๗.๒ มีระบบขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือขายการวิจัยภูมิภาคตามความตองการของพื้นที่
๗.๓ จํานวนองคความรูที่ถอดมาจากงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีถูกถายทอด/ขยายผลไปสูการใช
ประโยชนในพื้นทีเ่ ปนวงกวางอยางเปนรูปธรรม
๗.๔ ตนแบบ (model)/คูมือการถายทอดเทคโนโลยีการขยายผลเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่ ที่แสดง
ใหเห็นถึงวิธีการหรือขั้นตอนการนําเทคโนโลยีไปสูผูใชประโยชนที่สามารถติดตามประเมินผลได
๗.๕ รูปแบบการจัดการความรูเพื่อการใชประโยชนสูพื้นที่
๗.๖ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศจากประเด็นการดําเนินงานของเครือขายวิจัยภูมิภาค
๘. คุณ สมบัติข องผูมีสิทธิรับทุน
๘.๑ ผูมีสิทธิขอรับ ทุน จะตองเปน บุคลากรในภาครัฐ หรือเอกชนที่มีส ภาพเปน นิติบุคคล โดยตอ ง
ทํางานหรือมีสังกัดหนวยงาน สถาบัน ภายในภูมิภาคนั้นๆ
๘.๒ มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทยและมีหลักฐานการทํางานมั่นคง
๘.๓ มีความรู ความสามารถเปนอยางดีในการถายทอดเทคโนโลยี และสามารถจัดการองคความรูการ
วิจัยในการขับเคลื่อนเพื่อการใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๔ มีหลักฐานและ/หรือมีประวัติการทํางานที่แสดงถึงประสบการณในการทําโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการวิจัย
๘.๕ สามารถอุทิศเวลาในการดําเนินโครงการไดอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการรับทุน
๘.๖ ผูบังคับบัญชาของหนวยงานระดับกรม หรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือผูบริหารระดับสูงสุดของ
หนวยงานภาคเอกชน ใหความเห็นชอบและรับรอง
๘.๗ เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘.๘ ทั้งนี้กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัตดิ ังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของ วช.
๙. ลักษณะขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนทํากิจกรรม
โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่อการใชประโยชน
นี้ มุงเนนใหเครือขายการวิจัยภูมิภาคมีบทบาทสําคัญในการรวมนําองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปจัดการองคความรูสูการใชประโยชนในองคกร ชุมชน หรือภาคพาณิชย โดยการจัดการองคความรูเพื่อ
การเผยแพร แกกลุ มเป าหมาย หรื อหน ว ยงานที่เ กี่ย วของในพื้น ที่ โดยในป งบประมาณ ๒๕๖๒ จะให การ
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สนั บ สนุ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ป ระเด็ น การดํ า เนิ น งานสอดรั บ /เกี่ ย วเนื่ อ งกั น ระหว า งเครื อ ข า ยวิ จั ย ทั้ ง
๔ ภูมิภาคและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ
๑๐. การทําสัญ ญารับทุนใหดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ พยานฝายผูรับทุนตองเปนคณะนักวิจัยในโครงการหรือพนักงานของรัฐ ในหนวยงานสังกัด
เดียวกับผูรับทุน
๑๐.๒ ใหคูสั ญญาทั้งสองฝ ายลงลายมือชื่อกํากับในสัญญารับ ทุนและเอกสารผนวกทุกหน าพรอม
ประทับตราหนวยงาน (ถามี)
๑๑. เอกสารประกอบการเบิกจายเงิน
ผูรับทุนจะตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจายเงินยื่นตอผูใหทุน ดังตอไปนี้
๑๑.๑ แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร
๑๑.๒ หนังสือมอบอํานาจในการเบิกจายเงิน (กรณีรับทุนโดยหนวยงาน)
๑๑.๓ สําเนาสมุดบัญชีหนาแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่เปดแยกตางหาก
จากบัญชีอื่น โดยชื่อบัญชีตองระบุชื่อหนวยงาน และวงเล็บชื่อโครงการ
๑๑.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานของรัฐของผูรับทุน
๑๑.๕ กรณีเปนนิติบุคคลภาคเอกชนใหแนบสําเนาบัตรเลขที่เสียภาษีของหนวยงานดวย
๑๒. การเบิกจายเงินทุน
การเบิกจายเงิน แบงเปน ๓ งวด โดยแตละงวดผูใหทุนจะหักเงินเปนคาประกันการปฏิบัติตามสัญญา
จํานวนรอยละ ๕ และมีหลักเกณฑการจายเงินแตละงวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง เบิกจายรอยละ ๓๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อไดรับการแจงอนุมัติทุนฯ ทําสัญญารับทุนฯ
พรอมสงเอกสารประกอบการเบิกจายเงินในขอ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่สอง เบิกจายรอยละ ๕๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อไดรับรายงานความกาวหนาการทํากิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั จํานวน ๑๐ ชุด พรอมสงเอกสารประกอบการเบิกจายเงินในขอ ๑๑.๑ – ๑๑.๕ ภายใน
๔ เดือน และรายงานนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูตรวจสอบฯ และคณะทํางานตรวจรับผลสําเร็จของกิจกรรมฯ
แลว
งวดที่ส าม เบิกจ ายเงินสว นที่เหลื อเมื่อผูรับ ทุน สง (ร าง) รายงานผลการทํากิจ กรรมส งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย จํานวน ๑๐ ชุด และคูมือประกอบการถายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ (ขนาด A๕) จํานวน
๓๐ เลม พรอมสงเอกสารประกอบการเบิกจายเงินในขอ ๑๑.๑ – ๑๑.๕ ภายใน ๘ เดือน และ (ราง) รายงาน
นั้นไดรับความเห็นชอบจากผูตรวจสอบฯ และคณะทํางานตรวจรับผลสําเร็จของกิจกรรมฯ แลว
ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจายเงินทุนตามความเหมาะสม
อนึ่ง วช. จะคืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาให เมื่อผูรับทุนพนจากพันธะหนาที่ตามสัญญารับทุน
และสงรายงานผลการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบจากผูตรวจสอบฯ และ
คณะทํางานตรวจรับผลสําเร็จของกิจกรรมฯ แลว ตามแบบและจํานวนที่ระบุไวในสัญญารับทุน
๑๓. การพิจารณาขอเสนอชุดโครงการ
๑๓.๑ วช. จะพิจารณาขอเสนอชุดโครงการตามแนวทางที่ วช. กําหนดโดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะ
ผูตรวจสอบทางวิชาการของ วช.
๑๓.๒ วช. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะ
การรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย
๑๓.๓ วช. จะไมรับพิจารณาขอเสนอชุดโครงการที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ วช. กําหนด
๑๓.๔ คําตัดสินของ วช. ถือวาเปนที่สิ้นสุด
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๑๔. การจัดสงรายงานการดําเนินโครงการและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ใหผูรับทุนจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของโครงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยงของ ตามแบบและจํานวนที่
สํานักงานฯ กําหนด ภายในระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญารับทุน ดังนี้
๑๔.๑ รายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงการฯ (ภาษาไทย)
๑๔.๒ รางรายงานผลการดําเนินโครงการฯ (ภาษาไทย)
๑๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน (เย็บเลม-เขาปก) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานฯ แลว โดยให
มีต ราของสํ า นั ก งานฯ ปรากกฎอยู ต รงหน าบนตรงกลางหน าปก ระบุ ข อความบนหน า ปกล า งว า “ได รั บ
ทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ” พรอมสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ จํานวน ๑๕ เลม พรอมทั้ง Compact Disk (CD ; .pdf file) หรือสื่อบันทึกขอมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ จํานวน ๒ ชุด
๑๔.๔ องคความรูที่มีการจัดระบบความรูที่พรอมสูการใชประโยชน หรือคูมือการถายทอดเทคโนโลยี
(เย็บเลม-เขาปก) ขนาด A๕ จํานวน ๓๐ เลม (จัดทําเปนเลมสี) พรอมซีดีขอมูลจํานวน ๒ ชุด
๑๕. การสงขอเสนอชุดโครงการ
๑๕.๑ ผูสมัครจัดทําขอเสนอชุดโครงการที่เปนภาษาไทยตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยมีรายละเอียด
ครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับไฟลที่แนบใช font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ และสง
ขอเสนอชุดโครงการตนฉบับที่มีการลงนามฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑๐ ชุด และบันทึกขอเสนอโครงการ
(MS word) ในรูปแบบ CD จํานวน ๑ ชุด ถึง วช. ตามที่อยู ดังนี้
เรียน

หัวหนาฝายจัดการความรูการวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๑๙๖ ชั้น ๔ อาคาร วช. ๔ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑๕.๒ การสงเอกสารกรณีสงโดยตนเองใหสงภายในวันและเวลาราชการ (จันทร – ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.) ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองธุรการของกองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัยและ
หากส ง ทางไปรษณี ย จ ะต อ งประทั บ ตราไปรษณี ย ห รื อ ผู ใ ห บ ริ ก ารภายในวั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ หากเอกสารตนฉบับที่นําสงมีรายละเอียดไมครบถวนตามเงื่อนไขและหากพนกําหนดจะถือวาเปนโมฆะ
๑๕.๓ วช. ขอสงวนสิทธิไมสงคืนขอเสนอโครงการของผูที่ไมไดรับการสนับสนุนโดยจะดําเนินการ
ทําลายขอเสนอโครงการดังกลาวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการ
๑๕.๔ เมื่อไดรับการสนับสนุนทุนฯ จะตองมีหนังสือนําสงจากหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
๑๕.๕ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๕๑๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สําเนาถูกตอง

(ลงชื่อ) วิภารัตน ดีออง
(นางสาววิภารัตน ดีออง)
รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ
(นายธีรวัฒน บุญสม)
ผูอํานวยการกองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย

